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annanllskarinnablev han och hanshustru utkastadefrin de objektivistiskaorganisationernamed formuleringen att
"vi
o ite rkalleligenlordo mer och fo rskjuter dessawi personer,och har upphort
med varje kontakt med dem".
Efter Rands dod ir l9B2 lever den
bokstavstrognaobjektivismenvidarege"The
Center for the Advancement
nom
of Objectivism" under ledning av Leonard Peikoff.

SOH

FotbollsgAta
I Holland dr personerlodda i lejonets
tecknet (c:a 2317 -2218) overrepresenteradebland de goda fotbollsspelarna. Dlremot dr krlftor (ca 2ll62217) jlmforelsevis slllsynta bland
toppspelarna.
I Englandddremotir lejonenallsinte
framtrddandebland fo tbollsspelarna.
Ddr 1r det jungfrur (ca 2318-2219)
som d.r (genomsnittligt) mest framgingsrika.Varfor?
Forklaringenfinner du pi sid 32.

Medlemsmdte
om kreationism

med eller utan kreationisteri klassen).

Den 27 oktober taladeSverkerJohansson frin Hogskolan i Jonkoping pi ett
foreningsmotei Vetenskapoch folkbildning om kreationism.

2. Antikreationistiskansats:Att gi direkt till angreppmot de kreationistiska
pistiendena.Det har helleringeneffekt,
utan lederoFtastbara till polarisering.

varit framI USA har kreationisterna
gingsrika med att driva ut evolutionen
frin hrobockerna. Stora amerikanska
i
bokforlaghar formitts till sjdlvcensur,
kreav
bocker
godtagna
syfte att fr sina
ationistersom fhtt inflytande i de lokala
(direktvalda)skolstyrelsern
a.

ansats:Att forklara
3. Kunskapsteoretisk
vad vetenskapdr och hur man skiljerden
frin pseudovetenskap.Det 1r ni,'ttigt,
jobb, men omvdnoch en del a..,I:irarens
der i ngen kreati oni st.

haFtsviDlremot harkreationisterna
rarelor att fi in sinaegnaliror i undervisningen.Fleradelstaterhar visserligen
"equal
time", dvslika tid
stiftatlagarom
Forevolutionochkreationism,men dessa
av Hogsta Domstolen.
lagarhar ar.visats

4. Teologiskansats:Att diskuterakreafor gudssynoch
tionisrnenskonsekvenser
rent teologisredovisa
den
och
bibelsyn,
ka kritiken mot kreationismen.Detta
verkarvara det som fungerarbest pi de
redanfrdlsta.Mojligen sis ett och annat
fro av wivel. Nigon storresuccdhar det
dock inte varit. Det verkarinte att finnas
ni.gonriktigt bra losning pi problemet.

I Sverigehar vi dnnu inte sett si
mycket av kreationismen p5. skolorna,
men den har stdllt till med problem i
hrarutbildningen. Mellan l0 och 20
Den som undervisarom t ex big bang
procent av dem som i Jonkoping utbilevolutionen miste enligt Sverker
eller
das till lng- och mellanstadiehrare1r
"skapelsetroende".
kanna till de kreationistiska
Johansson
Forhillandet
oppet
argumenten
och kunna besvaradem.
1r likartat pi andra hell i landet, bl a i
Uppsaladdr man Fitt minga studenter
Det dr fatalt att bli angripenoch inte
frin Livets Ord.
kunna ftirsvarasig,och det kan varasvirt
bildade
lven Forden naturvetenskapligt
Det dr inte lett att bibringa dessa
som man
kreationistargument
att
bemota
elever ett vetenskapligtsynsdtt. Forei nte har hort Forr.
dragshillaren redovisade$tra ansatser
som han sjdlvprovat i sin undervisning:
Foredragetvar vdlbesokt(ett 40-tal
ihorare), och foljdesav en livlig diskus1. Naturvetenskapligansats:Att berdtta sion som i huvudsakhandladeiust om
om belaggenfor den naturvetenskapliga svirigheternaatt kommuniceramed civervdrldsbilden.Det har ingen storreeffekt
rygadeanhlngareavpseudovetenskaper.
pi kreationister(men ska givewis gtiras,
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redaktionell
En striktare
linjeefterlyses
Ha n n o E , s s dnsar t ik e l o m e v i g h e ts i Folkvett 2-94 reserprincipnraskir-rer
frngorom tidskriftensredaktionellariktlinjer. Folkvett dr ingen vetenskaplig
publikation, men de hngre artiklarna
in nehiller ofta naturvetenskapligafaktaupplysningaroch resonemangsom inte
pi nigot sdttkan kontrollerasav lekmdn.
Detta innebir att redaktionen har ett
specielltansvarfor att innehillet dr korrekt. Detta kan garanteraspi olika sdtr.
Ett 1r att artiklarnaskrivsav journalister
och sedanfackgranskasav experter.E,tt
annat .dratt de skrivsdirekt av experter,
som fbrhoppningsvisocksi konsulterar
sina kolleger.

i motslttning till en fri debatt om r.ex.
kdrnkraften. Tvdrtom borde Folkvert
varaett bra forum ftir en sidan debattder
vetenskapliga
argument dr en vikrigko mponent.Kanskedet vorepi sin platsrned
en debattsida?
ThorsHans Hanssort
Fysikum, Stockholms (Jttiuersitet

Jaglmnar inte g&i debatt med Hani sakfrigorna - andrakan rnyckno E,ssdn
et bettre ln jag beskrivade ekologiska
konsekvensernaav Tj ernobyl.

Forklaringen rir att griinsen nrellan
irsklasser i knatte- och ungdornsfotbollen dras olika iolika liinder.
I Hollancl anr,:incis(fbdelsedagen)

SvarfrAnredaktionen:

Redaktionen har for vana att ge stor
frihet it inbjudna skribenter.Vi gjorde
bedomningenatt hsarnasjdlvai det har
falletskullekunna skilja mellan artikellorfattarensprivataisikteroch hanskunskapersom S'siker.Du fiar naturlign'is
Jaghar intrycket att den senaremetorltt i att Folkvetthar till uppgift att bidra
den dr vanligast ndr det gdller lengre
till att klarlaggaexpertrollensavgr:insartiklar i Folkvett. Den redaktionella
ningar. Ditt inligg har lett till en nyrtig
granskningenav sidana artiklar bor endiskussioni redaktionenorn redaktioligt min rneningftirutom de vanligabelesbar- n e l l ap ri n ci per.
domningarnaav allmdnintresse,
het etc.,ocksi innefattaen kontroll avatt
lorfattarenkan skilja sin roll som fackexpert frln den som allmdn ryckare.Det 1r P S
Folkvettsdebattsidastir alltid opiren
en vanlig sjukabland naturvetareatt tro
Ilorkritiska inl:iggom publicerade
sig vara experterpi allt mellan himmel
och jord, och att presenterasina fordo- artiklar.
mar och ogrundade isikter mcd den
sjdlvklaraauktoritetenhosen akaclernisk
forelasare.
H a n no E s s dns
ut t al a n d e no m e n e rg i sparandeoch radioaktivautshpp 1r praktexempel pi detta. Att han vad glller
"Min
karnkraften adderatbrasklappen
"
personligaisikt ... endraringet i sak- i
en ling artikel krdvsen mycket tydligare
markeringav var saklighetenupphor.

Ldsning
tillfotbollsgat a np As i d1 2 .

1 eugusti sonr gnins nrellan irsk l r r s s e r n a i, S t o r b r i t a n n i e n I s e p t e n r b e r . D e s o n r i ' i ri i l d s t i n o m s i n
irsl<lassfrir, geno nrsnittligt, brittre
c l r , r r t se t t h e v c l . r. s i g .
(Kiilla Der Skeptiker irr

2, r994)

fdreligger
nu i
JamesRandisbokFlim-flam
norskdversdttning
undertitelnJuksog bedrag.
hos
Denkanbestdllas
BrunsLibris
476
Postboks
7001Trondheim.

Slutligen vill jag betona att en mer
strikt redaktionelllinje vad glller de informerandeartiklarnai Folkvettinte stnr
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